DE
BERGSE
KW S

2013
Antwoordenboekje

wegstreepcategorie:

1

Hoe... hoe... hoe ging het ook alweer
LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR VOORDAT U AAN DE KWIS BEGINT
Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
• Vul de antwoorden in in de grijze kaders van dit vragenboekje.
• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
• Spel correct. Als dit symbool abc bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op spelling.
Fout gespeld = antwoord fout.

Is er dit jaar weer een wegstreepcategorie?
Ja! Net als vorig jaar werken we dit jaar met een ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen
niet mee voor de einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef dat aan op de
voorzijde van dit boekje. Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij het… en dan kiezen wij
de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord!

Is er dit jaar ook weer een geheime opdracht?
Jazeker. Categorie 12 is weer een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze geheime opdracht
één lid van het team naar de Berchplaets sturen. Dat teamlid:
• moet op tijd aanwezig zijn. Zie de gegevens onder categorie 12. Te laat aanwezig = 0 punten.
• moet echt in zijn eentje komen!
• moet het blaadje dat bij categorie 12 hoort, een pen en het Brabants Dagblad van 28-12-’13 bij zich hebben.
• is na ongeveer een klein uurtje weer klaar.
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.
Tip: stuur iemand met vierkante oogjes.

Hé, ik zie allemaal plastic zakjes en een usb-stick in mijn envelop zitten…
Die horen bij verschillende vragen in verschillende categorieën én heel categorie 11.
Let op: er zitten in categorie 11 twee tijdgebonden vragen!
Plan deze goed in, om punten te kunnen scoren.

Moeten we weer op pad?
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer verschillende vragen waarvoor u de deur uit moet. Overbodig om te zeggen
wellicht, maar we doen het toch: houdt u te allen tijde aan de verkeersregels en de geldende fatsoensnormen. En zoals een groot Bergs filosoof altijd zei: “glaasje op, laat je rijden!”.

Hoe en wanneer moet het vragenboekje weer worden ingeleverd?
Stop de USB-stick, het zakje met de munten (zie vraag 11.01) en het vragenboekje in de envelop.
Lever deze envelop in in gemeenschapshuis De Berchplaets, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
Alleen de teams die hun envelop tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.

Ik ben altijd moeilijk met tijden en zo…
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op Berghem TV loopt een klok. Deze klok is leidend.

Wanneer weet ik of mijn team heeft gewonnen?
Op zaterdagavond 18 januari 2014 wordt de uitslag van De Bergse Kwis 2013 bekend gemaakt.
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt.
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Vrienden van De Bergse Kwis 2013
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Wat gebeurde er in 2013?
1.01 Ben ik nu zo slim, of zijn jullie ...
Welke naam moet er op de plaats van het
vraagteken ingevuld worden?

(Cor) Mennen

abc

Voor de zekerheid: als er morgen als kop
in het BD staat: “ ? noemt journalist N.
dom” dan heb ik dat niet beweerd.

1.02 Prentenboek
Hoe luidt de titel van het boek waarin je deze afbeeldingen kunt vinden?

Mijn droom voor ons land (inspiratie voor de koning)
1.03 And the winner is ...
Welke Nederlander kreeg het nevenstaande gouden beeldje in 2013?

Erik-Jan de Boer

abc

1.04 dom!
Op de USB-stick kun je in het mapje “categorie 1” twee geluidsfragmenten vinden.
Daarin hoor je twee politici die zich niet bepaald van hun slimste kant lieten zien.
Hoe heten deze politici?

a (John) Leerdam

abc

b (Onno) Hoes

abc

1.05 Zonder kopzorgen 100 jaar
Dit jaar werd deze Scandinavische honderd jaar oud. En dat terwijl ze al twee maal is onthoofd, in de jaren
zestig en negentig om precies te zijn. Wie bedoelen wij?

De kleine zeemeermin / Den lille Havfrue (Kopenhagen)
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Wat gebeurde er in 2013?
1.06 Kartoens
?

Wie is hier afgebeeld?

Welk woord is weggepoetst?

(Vladimir) Poetin

3D-printer

1.07 Op ieder theepotje past een dekseltje
Een Amerikaanse designspullenwinkel meende te scoren met een nieuw model
ketel. Zie bijgevoegd billboard. Al snel kwam er kritiek, omdat het ontwerp sterk
leek op een niet al te frisse Europese leider van weleer.
Welke designspullenwinkel bedoelen we?

J.C. Penney

abc

1.08 Die zien we nooit meer ... terug!
Deze vier heren stopten (of stoppen) in 2013. Hoe heten zij?

a

b

c

d

a (Levi) Leipheimer

abc

c (Ferry) Mingelen

abc

b Benedictus XVI

abc

d (Alex) Ferguson

abc
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Wat gebeurde er in 2013?
1.09 Je kunt de pot op
Seniorenvereniging de Herfstzon was aanwezig bij de jubileumtentoonstelling van EHBO Berghem.
Zij hadden een pot erwten staan en stelden de vraag: hoeveel erwten zijn dit?
Dat willen wij nu ook van jullie weten!

3009 erwten
1.10 Overleden in 2013
Ook in 2013 legden weer verschillende publieke figuren het spreekwoordelijke loodje.
Geef ons de namen bij de foto’s. Voor- en achternaam!

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

a Marc van Uchelen

abc

f Rascha Peper

abc

b Jack Vance

abc

g Chris Kelly

abc

c Jorge Videla

abc

h Giulio Andreotti

abc

d Ray Manzarek

abc

i Tiny Muskens

abc

e Jérôme Reehuis

abc

j Roger Ebert

abc
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Vur de klèèn jong
2.01 Stukje bij bitje
Kleur de vlakjes volgens de onderstaande kleurcode en ontdek de digitale beroemdheid die tussen deze
“bitjes” verstopt is. Zet in de grijze balk de naam van deze beroemdheid.
1

=

rood

2

=

geel

3

=

wit

4

=

lila

5

=

zwart

6

=

blauw

7

=

roze

Princess Peach
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Vur de klèèn jong
2.02 Van wie zedde ge d’r enne?
Je kent deze karakters waarschijnlijk uit Mega Mindy, maar hoe luiden in de serie hun volledige namen?

(commissaris) Kamiel Migraine

(Agent) Toby > Geen achternaam

2.03 Zeskramp
De jeugdzeskamp vond dit jaar op 22 juni plaats. Er waren weer veel leuke proeven, zie het lijstje hieronder.
Maar één van de proeven op het lijstje was helemaal geen onderdeel van de jeugdzeskamp 2013.
Kruis aan welke dat is!

X

De postcarrousel

Dolle draaimolen

Rafting Bèrge

Halfpipe superslide

De schiettent

Pizzabakkenrace

2.04 Een schôn stukske muziek
Op de USB-stick kun je in het mapje “categorie 2” vier beeldfragmenten vinden. Deze komen allemaal uit
dezelfde muziekclip. Ze staan alleen in de verkeerde volgorde. Geef hieronder met de letters A, B, C en D
aan wat de juiste volgorde is.

1B

2 D

3 A

4 C

2.05 Een kinderlijk eenvoudig rijtje
Onderstaand rijtje is niet helemaal compleet. Vul op de lege plek het juiste woord in.
Superhelden

→

Olympische Spelen

→

circus

→

Smurfen
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Vur de klèèn jong
2.06 Zoek de goeie bij de slechte
Vorig jaar zochten we hun prinsen. Dit jaar is het iets minder romantisch.
De naam van de vraag zegt het al: zet de juiste letters onder de slechteriken.

a

J

b

c

d

I

G

H

e

f

F

g

E

h

C

i

B

j

D

A

2.07 Niet met lucifers spelen!
Je ziet hiernaast 20 lucifers. Samen vormen ze vijf
even grote vierkanten. Aan jou de opdracht om drie
lucifers weg te halen en op een andere plek weer
terug te leggen. De bedoeling is dat er dan zeven
even grote vierkanten liggen. Hoe doe je dat? Als
volgt:
Zet een rood kruis door de lucifers die je weghaalt.
We hebben je al op weg geholpen zoals je ziet. Je
hoeft dus nog maar twee kruisjes te zetten.
Teken vervolgens de drie lucifers op de juiste plek.

2.08 Puzzel de rebus
Op de volgende pagina zie je 24 puzzelstukjes. Knip ze allemaal uit en puzzel ze netjes in elkaar.
Als je dat goed doet, dan ontstaat er een rebus. Als je deze oplost, dan vind je een vraag.
Het antwoord op die vraag mag je hieronder opschrijven.

Fons van Dijk
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Vur de klèèn jong
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Vur de klèèn jong
2.09 Asterix is terug!
Na jaren is er in 2013 weer een nieuw album van Asterix verschenen. Asterix is terug! Maar waar is hij?
Zoek en omcirkel hem in de onderstaande afbeelding met een rode pen/stift zoals we met Obelix al hebben
gedaan. Doe het zelfde met: Idefix, Kakofonix, Nestorix en Panoramix.
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Vur de klèèn jong
2.10 ik kauw van jou
In de kwis-envelop zitten verschillende plastic zakjes. In een van die zakjes zitten vier kauwgums.
Je ziet ze hieronder ook afgebeeld. Wij willen van elk van de kauwgums weten welk merk het is.
Dus: kauwen maar!

a

b

c

d

a Bubblicious

abc

c Stimorol

abc

b Freedent

abc

d Sportlife

abc
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Aawverwetst
3.01 oude straten ...
Hier ziet u vijf Bergse
straatnamen van
weleer.
Inmiddels hebben
deze straten een
andere naam.
Geef van elke straat
de nieuwe naam.

St. Willibrordusstraat

abc

Julianastraat

abc

Burg. v. Erpstraat

abc

Molenweg

abc

Runselstraat

abc

3.02 ... nieuwe straten
Hieronder beelden we vijf Bergse straatnamen uit. Welke straatnamen bedoelen we?

a

b

c

d

e

a Rijf

abc

d Barbarakruid

abc

b Haverhof

abc

e Gaffel

abc

c Zaaiviool

abc

3.03 Vooruit dan ... ook een vraag over Oss
Ooit noemde men hem Broeder Eugenius. Ook schreef hij artikelen voor de stadskrant. Door zijn diabetes
werd hij niet oud. Nu is hij vooral bekend omdat hij naamgever is van een bekende instelling.
Wie is deze Ossenaar?

Jan Cunen

abc
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Aawverwetst
3.04 Pardon?
Hieronder ziet u vijf typisch Bergse gezegdes.
Aan u de vraag om in algemeen beschaafd Nederlands aan te geven wat er bedoeld wordt.
Achter de gebrèèjde boks kruipe:

Naar bed gaan
Onder dun droad dur vriite:

Vreemdgaan
Spelle ès un spörriekoe:

Diarree hebben
Schôn kumkes op de kaast hebbe:

Dikke tieten hebben
Iemand poewt stôn:

Het voor iemand opnemen
3.05 Niets zo charmant als een kleed aan de wand
Dit wandkleed kennen we natuurlijk allemaal van
vroeger. We hebben echter een vakje verborgen.
U voelt hem al aankomen: beschrijf zo nauwkeurig
mogelijk wat er in dat vakje hoort te staan.

?

2 knollen, “Knollenrijk“

3.06 Grote lichtjes, kleine lichtjes
In onze St. Willibrorduskerk kun je verschillende
kaarsjes opsteken. Iedere kaars heeft zijn eigen
prijs, zie de foto.
Wat kost het om een noveenkaars op te mogen
steken?

€ 5,?
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Aawverwetst
3.07 Bèrgse bêname
Hieronder ziet u vier typisch Bergse bijnamen. Aan u de vraag om de officiële familienaam te geven.

de witte Boeijen

abc

d’n hop van Berkum

abc

d’n broeder van Erp

abc

de pracht van den Heuvel

abc

3.08 thee, muts!
In de kwisenvelop vindt u vier zakjes thee. Ieder zakje heeft zijn eigen letter: A, B, C of D.
Aan u de vraag om voor iedere letter aan te geven om welke theesoort het gaat.
We zijn dus niet op zoek naar een merk, maar naar een soort! Enjoy!

a Earl Grey

c English blend / Ceylon blend

b Aardbei

d Rooibos (met honing)

3.09 Stomme film!
Op de USB-stick vindt u in het mapje “categorie 3” een filmpje. Daarop ziet u twee bekende mensen van weleer.
Aan u de schone taak om hieronder hun namen te geven (achternaam is voldoende).

a Gielen

abc

b van Weert

abc

3.10 Wie is wie?
In het boek “Vijftig klurre Bèrgs” kunt u nevenstaande foto vinden. Onze vraag: wat zijn de namen van persoon A en persoon B op deze foto?
Voor- en achternaam graag.

a

a Huub van Hoogstraten

abc

b Jan van Rodijnen

abc

b
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Ge moet ut mar wete
4.01 Geen stijl!
Dat is toch echt Geen Stijl, om een synoniem voor ‘verwijderd’ te vernoemen naar een fictieve persoon.
Welke fictieve persoon bedoelen we? Voor- en achternaam graag.

Joris von Loghausen

abc

4.02 Apies kijken!
Welke dieren horen bij deze ogen?

a

b

c

d

e

f

a Wolf

d Stokstaartje

b (Zwavelborst) Toekan

e Giraffe

c (Ringstaart) Maki

f Egel

4.03 Twitterrrrr
Hartstikke leuk, dat twitter. Hartstikke hip als je veel volgers hebt.
Welke Nederlander heeft eigenlijk de meeste volgers?

(Irfan) Bachdim of Robin van Persie (to close to call)

abc

4.04 Kleren maken de man
Geloof het of niet: op deze foto’s staat twee maal dezelfde persoon. Het is een
leraar die al veertig jaar lang met dezelfde outfit in het jaarboek van de school
staat, bij wijze van grapje.
Wij hebben daar twee dingen op te zeggen.
Ten eerste: ha ha ha! Ten tweede: geef ons de naam van deze man.
Voor- en achternaam uiteraard.

Dale Irby

abc

16

Ge moet ut mar wete
4.05 Serious radio!
Op de USB-stick kun je in het mapje “categorie 4” een aantal fragmenten vinden.
Het gaat steeds om muziek waarin je een bijzondere Nederlandse tekst kunt ontdekken.
Onze vraag: hoe staat dit fenomeen inmiddels algemeen bekend?

Mama appelsap
4.06 ouw foto’s
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk de belangrijkste overeenkomst tussen de mensen op deze foto’s.

Wonnen nobelprijs van de vrede
4.07 Poo-wee-zie!
Geloof het of niet, maar ergens in Berghem vind je onderstaande dichtregels. En we doelen niet op een
boek of iets dergelijks. Het is een plek waar je geen dichtregels zou verwachten. Maar ze staan er wel degelijk. Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar in Berghem je deze dichtregels kunt vinden.

Uit ’t water vondt gy hier uw troon:
Uw lof, o maagd, verkondt mijn toon.
Klok in de (Bergse St. Willibrordus)kerk
4.08 Pop-muziek
In welk nummer bezingt Michael Jackson
deze dame?

Smooth criminal

abc
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Ge moet ut mar wete
4.09 politiek straatvoetbal
Liverpool FC, Sesamstraat en de SP. Op het eerste gezicht geen zaken die veel met elkaar te maken hebben.
Toch kun je ze verbinden door één Nederlandse naam. Welke?

Erik Meijer

abc

4.10 Nooit van gehoord?
Hun stemmen zijn bekender dan hun gezichten. Vooral veel jongeren hebben die stemmen dit jaar gehoord.
Wat zijn hun namen?

a

b

c

a Shawn Fonteno

abc

b Ned Luke

abc

c Steven Ogg

abc
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Adressen
5.01 Blinde postbode?
Op welk adres vind je dit niet te missen nummertje?

Boterbloem 6

abc

5.02 Knabbel & Babbel
Op welk adres vind je deze eekhoorns?

Dr. Poelsstraat 18

abc

5.03 Aan het Bergse hof
Op welk adres vind je dit bordje?

Burg. v. Erpstraat 24

abc

5.04 Wat fijn, een fontein!
Een heuse fontein in Berghem!
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar je de
nevenstaande fontein kunt vinden.

Patio van oude gemeentehuis
5.05 Koekje d’r bij?
Op welk adres vind je dit koffiehuis?

Stationshoek 3

abc
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Adressen
5.06 Doorgedraaid!
Op welk adres vind je deze gedraaide pilaar?

Zaaiviool 12

abc

5.07 Klompendans
Op welk adres vind je deze gevelbekleding?

Dennenweg 11a

abc

5.08 Aan de deur wordt niet gekocht!
Op welke Bergse adressen vind je deze voordeuren?

a Burg. v. Erpstraat 29a

abc

b Harenseweg 22

abc

a

b

5.09 Schôn metselwerk
Op welk adres vind je dit fraaie staaltje metselwerk?

St. Willibrordusstraat 13

abc

5.10 De Laatste loodjes!
Op welke adressen vind je deze glas in lood ramen?

a

b

a Dr. Poelsstraat 18

abc

b Osseweg 1

abc
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Geografie, zo moeilijk nie!
6.01 zoek het maar uit!
Zie bijgevoegd kaartje. Naar welke plaatsnaam zijn we op zoek?

?
?
?

Rijswijk

abc

6.02 Ze smelten de wagens!
Een bekend ‘communicatiemiddel’ uit Londen was er afgelopen zomer de oorzaak van dat een peperdure
auto zo heet werd dat hij spontaan begon te smelten. Op welk adres vind je dit ‘communicatiemiddel’?

20 Fenchurch street

abc

6.03 Straat-namen
Ieder van ons wordt met een achternaam geboren. Slechts sommigen van ons hebben het geluk dat er in
Berghem een straat vernoemd is naar die achternaam. Nu we het er toch over hebben: zie onderstaande foto’s.
Welke van deze foto’s hoort niet in het rijtje thuis? Geef ook aan waarom.

a

b

c

d

e

D: Zijn naam (van den Broek) wordt niet letterlijk in straatnaam gebruikt
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Geografie, zo moeilijk nie!
6.04 Kriptiese geografie
U zat er vast al op te wachten: de jaarlijkse dosis kriptiese geografie. Daar gaan we:
In deze Belgische plaats krijgt men wel heel
goede cijfers op school.

Loopt iedereen in deze Duitse plaats in een
Carnavalsoutfit?

Tienen

abc

In deze Franse plaats zul je nooit een hatchback
of een stationwagen tegenkomen.

Sedan

Kiel

abc

Op dit Griekse eiland kun je wat leren van een
verzameling bomen.
abc

Lesbos

abc

Vooral Engelsen vinden deze Franse stad best leuk.

Nice

abc

6.05 filmische geografie
Sommige films hebben een directe link met een stad of dorp.
Geef van onderstaande filmposters aan welke stad of dorp bedoeld wordt.

a

b

c

d

e

a Lith

abc

d Rotterdam

abc

b Amsterdam

abc

e Venlo

abc

c Utrecht

abc

6.06 logo-grafie
Nevenstaand lijntje is onderdeel van een logo dat bekend is in Berghem en
omstreken. Het lijkt op het eerste oog misschien een willekeurig getrokken
lijntje, maar dat is het niet! Je komt het, als je goed zoekt, namelijk tegen in het
stratenboek. Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat dit “lijntje” voorstelt.

Dijk
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Geografie, zo moeilijk nie!
6.07 Archeologeografie
In Berghem kennen wij de soap rond het baarhuisje. Maar elders in Nederland kunnen zij er ook wat van.
Men dacht restanten van een joods badhuis te hebben gevonden. De vlag ging al uit! Uitgerekend een
lokale stadsarcheoloog dacht dat het om iets heel anders ging. Er hing een luchtje aan dit badhuis…
Het werd deze stadsarcheoloog echter verboden om daarover te publiceren.
A: Over welke stad gaat dit?

a Venlo

B: De stadsarcheoloog meende dus dat de
restanten niet van een joods badhuis waren.
Maar waarvan dan wel?

b Beerput

abc

6.08 Krèk auwsum
In welke straat in Engeland krijg je onverbiddelijk
een bekeuring als je daar links rijdt?

Savoy Court (London)

abc

6.09 sportieve geografie
Je hebt van die plaatsen in Nederland waar men helemaal gek is van voetbal. In het kaartje zien we twee
aan elkaar gegroeide voetbalgekke dorpen die samen maar liefst drie amateurverenigingen uit de top- en
hoofdklasse herbergen. Welk shirt hoort op welke plek in de kaart?

a

b
c

A

C

B
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Geografie, zo moeilijk nie!
6.10 luchtbruggetje
Op de plaats van de puntjes kun je steeds een woord of naam invullen.
Deze woorden of namen worden “via de lucht” met elkaar verbonden.
We zijn op zoek naar de vier Europese steden die op deze manier met elkaar verbonden worden.

a

We gaan met z’n allen naar de ……….!

b

………. was in de 2e helft van de vorige eeuw president van Frankrijk.

c

Oef, ik struikelde zojuist bijna over een losse ………. van het trottoir!

d

………. is een Oostenrijkse componist die ook op huidige euro-muntstukken is afgebeeld.

a Kloten

abc

c Berlijn

abc

b Parijs

abc

d Salzburg

abc
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Best wel ingewikkeld
7.01 Een goede buur ...
Een klein afgelegen straatje kent maar één bebouwde zijde met vier huizen. De huisnummers in het straatje
zijn: 2, 4, 6 en 8. De vier bewoners doen alleen maar uitspraken die onwaar zijn. Zie hieronder.
De opdracht aan jou: zet bij elk huis de juiste bewoner.
Jasper:
Bart:
Cor:
Dick:
Cor:

“Mijn huis heeft het hoogste huisnummer”
“Ik woon naast Jasper”
“Ik heb maar één directe buurman”
“Mijn huisnummer is deelbaar door 4”
“Ik woon naast Dick”

2 Dick

4 Jasper

6 Cor

8 Bart

7.02 Diagonaalsommatieproces
In een diagonaalsommatieproces moet je negen
cirkeltjes, die samen een driehoek vormen, vullen
met de cijfers van 1 t/m 9.

1
6

In ieder cirkeltje komt een ander cijfer te staan en
alle cijfers van 1 t/m 9 worden precies één keer
gebruikt.
Vul de negen cirkeltjes in nevenstaand diagonaalsommatieproces in, zodanig dat elk van de zijden
van de driehoek optelt tot 17.

9

8
2

4
5

7

3

7.03 Koffie knoeien
Eddy heeft voor TV Berghem tweeënzeventig DVD-setjes op de kop weten te
tikken. Het totaalbedrag heeft hij op een briefje geschreven. Maar zoals je ziet
zijn het eerste en het laatste cijfer van het totaalbedrag onleesbaar geworden.
Daarom roept Eddy jouw hulp in.
Hij herinnert zich nog dat ieder DVD-setje een heel aantal centen kostte, maar
hij weet niet meer hoevéél centen dat waren.
Aan jou dus de vraag: hoeveel cent kost één DVD-setje?

511

centen
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Best wel ingewikkeld
7.04 Wat is waarrr?
Hieronder zie je tien uitspraken. Kruis alle ware uitspraken aan.
Precies 1 van deze 10 uitspraken is onwaar.

Precies 6 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.

Precies 2 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.

Precies 7 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.

Precies 3 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.

Precies 8 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.

Precies 4 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.
Precies 5 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.

X

Precies 9 van deze 10 uitspraken zijn onwaar.
Deze 10 uitspraken zijn allemaal onwaar.

7.05 Zuinigheid kent geen tijd
In veel auto’s kun je tegenwoordig via een digitaal schermpje op het dashboard zien hoeveel kilometer je nog
kunt rijden voordat de tank leeg is. De techniek staat voor niets. Maar soms gebeurt er iets zeer bijzonders:
dan heb je net je tank volgegooid en dan geeft het schermpje “nog 1000 kilometer” aan en na een aantal kilometer rijden zegt het opeens “nog 1100 kilometer”. Er zit dus minder brandstof in je tank en toch kun je meer
kilometers rijden… hoe kan dat? Daarover gaat deze vraag.
De crux zit in de wijze waarop het aantal nog te rijden kilometers wordt berekend.
Bij een niet nader te noemen automerk werkt dat als volgt:
• Het aantal liter brandstof dat zich in de tank bevindt noemen we X.
• Het aantal liter brandstof dat de auto verbruikt heeft tijdens het afleggen van de laatste 100 kilometer
noemen we Y.
• Het aantal kilometers dat je nog kunt rijden voordat de tank leeg is noemen we Z en wordt als volgt
berekend: Z = 100 maal X gedeeld door Y. De zo berekende waarde Z is het getal dat je op het schermpje ziet.
Frank rijdt al jaren precies “1 op 10”: met iedere liter brandstof legt hij exact 10 kilometer af.
Hij vindt dat hij – ondanks het feit dat hij een wagen heeft met een tankinhoud van maar liefst 100 liter en
altijd pas gaat tanken als zijn tank helemaal leeg is – veel te vaak aan de pomp staat.
Daarom besluit hij, net nu hij zijn wagen helemaal volgetankt heeft, om voortaan zuiniger te gaan rijden:
“1 op 15”. En dat lukt hem nog ook!
Frank ziet tot zijn grote vreugde dat het schermpje, dat onmiddellijk na het volgooien van zijn tank nog aangaf
dat hij “nog 1000 kilometer” kon rijden, een steeds hoger aantal kilometers aan begint te geven: 1050, 1100,
1150, enzovoort.
Onze vraag: als Frank precies “1 op 15” blijft rijden, wat is dan het maximale aantal nog te rijden kilometers
(Z) dat hij op zijn schermpje zal zien voordat hij weer bij de pomp staat?

1400
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7.06 Cry me a river
Iedereen kent het vraagstuk van de man die een wolf, een geit en een kool via een bootje heelhuids naar de overkant van een rivier moet brengen. Alleen de man kan het bootje besturen en het bootje biedt slechts plaats voor
twee. Extra moeilijkheid: als de man niet aanwezig is, dan eet de wolf de geit op en de geit de kool. En dat is nou
juist niet de bedoeling! De oplossing voor dit vraagstuk vind je hieronder (M = man, W = wolf, G = geit en K = kool).
								Deze kant		Overkant
								M – W – G – K		–
1. De man steekt over met de geit.			
W – K			
M–G
2. Dan vaart hij in zijn eentje terug.			
M – W – K		
G
3. Daarna steekt hij over met de wolf.			
K			
M–W–G
4. Hij vaart terug samen met de geit.			
M – G – K		
W
5. Daarna steekt hij over met de kool.			
G			
M–W–K
6. Hij vaart in zijn eentje terug.				
M – G			
W–K
7. Daarna steekt hij over met de geit.			
–			
M–W–G–K
Het bootje is dus 7 keer de rivier overgestoken. Dat is het kleinst mogelijke aantal keren dat nodig is om deze
opdracht te vervullen. In deze vraag geven we een variatie op dit vraagstuk.
Vader weegt 90 kilo, moeder 70 kilo. Ze hebben een zoon (50 kilo) en een dochter (40 kilo). De opdracht (je
raadt het al): ze moeten met z’n vieren via een bootje de rivier over. Elk van de vier kan het bootje besturen.
Maar het aanwezige bootje kan maximaal 90 kilo dragen. Wat is het kleinst mogelijke aantal keren dat het
bootje de rivier over moet steken om deze opdracht te vervullen?

9

KEER

Schrijf hieronder ook op hoe de opdracht is vervuld. Doe dat op dezelfde manier als bij het voorbeeld van de
man, de wolf, de geit en de kool. In onderstaand schema geldt: V = vader, M = moeder, Z = zoon, D = dochter.
								Deze kant		Overkant
								V – M – Z – D		–

1 Z en D steken over
2 Z vaart terug
3 M steekt over
4 D vaart terug
5 Z en D steken over
6 Z vaart terug
7 V steekt over
8 D vaart terug

9 Z en D Steken over
10
11

V-M
V-M-Z
V-Z
V-Z-D
V
V-Z
Z
Z-D
-

Z-D
D
D-M
M
M-Z-D
M-D
M-D-V
M-V
M-V-Z-D

12
13
14
15
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7.07 Bergse kroegen (deel 1)
Iedereen weet het: er zijn veel te weinig kroegen in ons mooie Berghem. Daarom hebben wij van Volledig
Incorrect enkele kritische vragen gesteld aan de gemeente Oss. De gemeente kwam – we hadden het
eigenlijk wel kunnen verwachten – met een bureaucratisch beleidsplan waarmee een uitbreiding van het
aantal kroegen “indien daartoe voldoende electorale steun gegenereerd kan worden” eventueel tot de mogelijkheden zou kúnnen behoren, als volgt:
• Over de plattegrond van Berghem wordt een zes-bij-zes raster gelegd. Berghem bestaat in het
beleidsplan dus uit zes horizontale stroken, zes verticale stroken en 36 vlakken.
• Ieder vlak bevat maximaal één kroeg.
• Iedere horizontale strook bevat exact één kroeg.
• Iedere verticale strook bevat exact één kroeg.
• Verder worden de 36 Bergse vlakken verdeeld over zes afzonderlijke “kroeggebieden”.
Zie de bijgevoegde kaart, waarin iedere kleur een ander kroeggebied weergeeft.
• Ieder kroeggebied bevat exact één kroeg.
• Als een vlak een kroeg bevat, dan bevatten alle omringende vlakken géén kroeg.
• Het begrip “omringende vlakken” is als volgt gedefinieerd: alle vlakken die horizontaal,
verticaal of diagonaal raken aan het bewuste vlak dat een kroeg bevat. Voor de duidelijkheid:
een centraal gelegen vlak heeft acht omringende vlakken. Vlakken die aan de rand van Berghem liggen
hebben slechts drie of vijf omringende vlakken.
De gehaaide lezer maakt uit bovenstaand beleidsplan op dat Berghem voortaan zes kroegen gaat
tellen. Niet slecht, menen wij.

K
K

Aan jou de opdracht om uit te zoeken in welke van
de 36 Bergse vlakken die zes kroegen komen te
staan.
Geef dat aan door in die zes vlakken een “K” te
schrijven. Succes!

K
K
K

Enne… glaasje op, laat je rijden.

K

7.08 Een écht verenigingsdorp
Stel dat we de volgende
gegevens hebben van
de Bergse bevolking:

• 70% is lid van de EHBO
• 75% is lid van een sportclub
• 80% is lid van een carnavalsvereniging
• 85% is lid van een team dat aan De Bergse Kwis meedoet

Er zijn ook van die diehards die lid zijn van zowel de EHBO als een sportclub als een carnavalsvereniging als een
team dat aan De Bergse Kwis meedoet. Ten minste hoeveel procent van de Bergse bevolking is zo’n diehard?

10%
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7.09 Niet mokken!

Zeven mokken staan op tafel, met de open kant naar boven. Jouw doel is om de mokken allemaal met
de open kant naar beneden te krijgen. Maar uiteraard hebben we daar een paar complicerende regels en
definities bij verzonnen:
• Omkeren van een mok: als een mok met de open kant naar boven staat en je keert hem om, dan staat hij
met de open kant naar beneden; als een mok met de open kant naar beneden staat en je keert hem om,
dan staat hij met de open kant naar boven. Vrij logisch, maar we melden het voor de zekerheid toch maar
effe…
• Een zet: je doet een zet als je precies X verschillende mokken tegelijk omkeert. Je mag zelf weten welke
X mokken je in een zet omkeert; ze hoeven bijvoorbeeld niet naast elkaar te staan. En ze hoeven ook niet
allemaal met de open kant naar beneden of boven te staan. Je hebt hierin volledige vrijheid, maar het
moeten wel precies X verschillende mokken zijn die je omkeert!
• Een sessie: tijdens een sessie geldt voor X een vaste waarde. Voorbeeld: als X = 3 dan moet je bij iedere
zet precies 3 verschillende mokken omkeren.
De hamvraag: hoeveel zetten heb je minimaal nodig om een situatie te krijgen waarin alle mokken met de
open kant naar beneden staan?
Voor een sessie met X = 1 is het antwoord simpel: in dat geval heb je minimaal 7 zetten nodig.
En voor een sessie met X = 7 heb je slechts 1 zet nodig. Maar hoe zit het bij een sessie met X = 3?
En een sessie met X = 4? Dat is dus wat we van jou willen weten! Kruis twee maal het juiste antwoord aan.

Bij een sessie met X = 3:			

X

Bij een sessie met X = 4:

heb je minimaal 2 zetten nodig

heb je minimaal 2 zetten nodig

heb je minimaal 3 zetten nodig

heb je minimaal 3 zetten nodig

heb je minimaal 4 zetten nodig

heb je minimaal 4 zetten nodig

heb je minimaal 5 zetten nodig

heb je minimaal 5 zetten nodig

lukt het niet

X

lukt het niet
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7.10 Bergse kroegen (deel 2)
Zie vraag 7.07. We zijn bij nader inzien toch nog niet helemaal tevreden met het aantal van zes kroegen in
Berghem en vragen de gemeente om een nieuw beleidsplan. Dat krijgen we: het nieuwe beleidsplan voorziet in maar liefst achttien kroegen! Hieronder geven we de aanpassingen t.o.v. het beleidsplan zoals dat in
vraag 7.07 gepresenteerd is:
• Het nieuwe beleidsplan kent een negen-bij-negen raster. Berghem bestaat in het nieuwe beleidsplan
dus uit negen horizontale stroken, negen verticale stroken en 81 vlakken.
• De 81 Bergse vlakken worden verdeeld over negen afzonderlijke “kroeggebieden”.
Zie de bijgevoegde kaart, waarin iedere kleur een ander kroeggebied weergeeft.
• Iedere horizontale strook bevat exact twee kroegen.
• Iedere verticale strook bevat exact twee kroegen.
• Ieder kroeggebied bevat exact twee kroegen.
Verder gelden dezelfde regels als in het oude beleidsplan (zie vraag 7.07)
• Ieder vlak bevat maximaal één kroeg.
• Als een vlak een kroeg bevat, dan bevatten alle omringende vlakken géén kroeg.
• Het begrip “omringende vlakken” kent dezelfde definitie als in vraag 7.07.
Aan jou de opdracht om uit te zoeken in welke van de 81 Bergse vlakken de achttien kroegen komen te staan.
Geef dat aan door in die 18 vlakken een “K” te schrijven.

K

K
K

K

K

K
K

K

K

K
K

K
K
K

K
K

K

K
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That’s entertainment
8.01 Discriminatie?
Aan welk zeer bekend ‘Europees’ evenement, waaraan landen deelnemen, mag Liechtenstein niet
meedoen, maar Egypte en Marokko verrassend genoeg wél?

(Eurovisie) Songfestival
8.02 op unne natte krant gelege
Tegenwoordig is het als bekende Nederlander helemaal hip om een tatoeage te laten zetten. Een heleboel
tatoeages tegelijk lijkt nog veel hipper te zijn. Hieronder zie je vijf foto’s.
Welke bekende Nederlanders (voor- en achternaam) horen bij deze lichaamsschilderijen? Raad je plaatje!

a

b

c

d

e

a Wesley Sneijder

abc

d Gers Pardoel

abc

b Arie Boomsma

abc

e Ron Vlaar

abc

c Anouk Teeuwe

abc

8.03 Alles Muller oder was?
Peter Paul Muller is een veelzijdig acteur. Hij speelde verschillende uiteenlopende figuren.
Geef van onderstaande door Peter Paul Muller gespeelde figuren de voor- en achternaam.

a

b

a Martin Morero

abc

b Klaas Donkers

abc
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8.04 To Berge or not to Berge?
Zet deze Bergse toneelvoorstellingen in de goede volgorde door de cijfers 1, 2, 3 en 4 in te vullen.
Zet een 1 bij de voorstelling die als eerste in première ging en maak zo het rijtje af:

3

Katharina, Katharina in het Ganzenbord

1

Saldaote

4

De Manke van Inishmaan

2

De Italiaanse Meesterhand

8.05 Af-knapper
Op de bijgevoegde afbeeldingen zie je een aantal wereldsterren afgebeeld. Maar dan vóórdat ze zichzelf
van een likje verf hebben voorzien. Geef van elk van de sterren de artiestennaam.

a

b

c

d

a Marilyn Manson

abc

c Lady Gaga

abc

b Madonna

abc

d Barbie

abc

8.06 mmm ... lekker!
We zijn op zoek naar een vrouw die eerst in de
Engelse taal en later in het Nederlands bezongen
werd. Die vrouw geeft je iets te eten: in het Engels
wat anders dan in het Nederlands.
Zie afbeelding.

English

Nederlands

Hoe heet deze vrouw?

Suzanne

abc
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8.07 Bergse media
Hier zie je vier lokale nieuwsjagers en daaronder vier logo’s van Bergse media.
Welke nieuwsjager hoort bij welk medium? Zet de juiste letters onder de logo’s!

a

b

C

c

D

d

A

B

8.08 Vroeger was alles beter?
De heren op deze foto’s zijn inmiddels bekende acteurs. Deze foto’s komen uit het begin van hun carrière.
We willen graag de namen weten die bij de foto’s horen!

a

b

c

d

a Alan Rickman

abc

c Tommy Lee Jones

abc

b Johnny Depp

abc

d Josh Brolin

abc
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8.09 Leg de link
De heren op deze foto lijken niet veel met elkaar te maken te hebben.
Toch worden ze door één acteur aan elkaar verbonden. Welke acteur is dat?

Kiefer Sutherland

abc

8.10 Grafmuziek
Bepaalde muziek wordt veel gebruikt bij uitvaarten. Wij hebben vier van deze droeve deuntjes gepakt en ze
uitgebeeld. Weet jij de naam van elk lied?

a

b

c

d

a November rain

abc

c Waarheen, waarvoor

abc

b Candle in the wind

abc

d Vanmorgen vloog ze nog

abc
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De hort op
9.01 Tuinreclame
U rijdt wellicht iedere dag dit bord voorbij.
Dus het leek ons wel een passende vraag:
Welke tekst hebben wij hier van het bord afgegumd?

Nexxt

abc

?

9.02 Bij de tijd
Ergens op Berghem Zuid kun je deze klok zien
staan. Welke tijd gaf deze klok vanochtend om 9
uur aan?

?

?

1 minuut voor 4
9.03 Wat gloort daar aan de horizon?
Ergens in Berghem tref je deze nevenstaande opsomming van instanties aan.
We hebben in deze foto het vakje “?” leeggegumd.
Welke instantie vind je in dit vakje?

(Basisschool) De Fonkeling

abc

9.04 Mooie voorgevel!
In een Bergse straat tref je een aantal van dit soort
puntgeveltjes aan. Ze verschillen enigszins van
kleur, maar dat maakt ons niet uit.
Wat wij willen weten: hoeveel van deze puntgeveltjes zijn er in deze straat?

5
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9.05 kiekeBoe!
Een koe op je gevel. Typisch Bergs?
Hoe dan ook, wij konden het niet laten en hebben
deze foto bewerkt.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat we hebben
veranderd. Geef het voor de volledigheid ook met
een kringetje aan in de foto.

Lamp
9.06 Foutje, bedankt!
Een volledig incorrecte verkeersbordaanduiding!
Want aan de ene kant zie je bord A en aan de andere kant zie je bord B.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar in Berghem
je deze incorrecte verkeersbordaanduiding aantreft.

a

b

Paadje tussen St. Willibrordusstraat en Julianastraat
9.07 Tellen maar!
Tel van de onderstaande huizen de huisnummers bij elkaar op.
Je mag daarbij eventuele toevoegingen aan het huisnummer (zoals a, b) negeren.
Welk getal levert deze optelsom op?

110
9.08 meten maar!
Op de hoek Oosterdstraat – Hoessenboslaan vind je, nabij de spoorwegovergang, een veldje met twee rode
goals. Het gaat ons om de goal die het dichtst bij de spoorwegovergang staat. Onze vraag is wat de oppervlakte van het doelvlak is (exclusief de paal en de lat). Normaal gesproken druk je dat uit in een aantal vierkante
meters, maar wij drukken dat uit in een aantal A4’tjes. De vraag luidt aldus: hoeveel A4’tjes (ze mogen geknipt
worden) heb je minimaal nodig om het gehele doelvlak te bedekken?

(300 x 213 / 29,7 / 21.0 = 102.42) 103
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9.09 Wat staat er op de muur?
Hoe luidt de tekst op de muur die door het
TE KOOP bord nauwelijks meer zichtbaar is?

Paola’s Baby home

abc

9.10 Met de deur in huis
Waartoe verschaft deze deur toegang?

Tot niets, deur is dichtgemetseld
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Sport
10.01 Welkom in Nederland!
Een sporter die dit jaar een Nederlands paspoort kreeg, verbeterde direct het Nederlands record in zijn
discipline en veroverde met die prestatie ook direct zilver op het WK. Wat is zijn naam?

Ignisious Gaisah

abc

10.02 Sterren tellen!
Voetbalclubs pronken maar wat graag met sterren op hun borst. Sterren zijn te verdienen met landskampioenschappen. Hoeveel landskampioenschappen hebben deze 4 clubs in totaal (dus bij elkaar opgeteld)
minimaal nodig gehad om tot de onderstaande verzameling sterren te komen?

68
10.03 Bergse sporters (deel 1)
Op de USB-stick kun je in het mapje “categorie 10” twee beeldfragmenten vinden die horen bij deze vraag.
Daarin zie je twee Bergse sporters in actie.
Onze vraag: wat zijn hun namen? Voor- en achternaam graag.

a Sanne Voets

abc

b Hendry Bloks

abc

10.04 OLÉ-GO
Op de USB-stick kun je in het mapje “categorie 10” twee beeldfragmenten vinden bij deze vraag. Daarin zie
je in lego twee sportevenementen uitgebeeld.
Onze vraag: op welke datums (dag, maand, jaar) vonden de uitgebeelde evenementen plaats?

a 5 augustus 2012
b 11 Juli 2010
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Sport
10.05 Vreemde velden
Van heinde en verre komen nieuwe inwoners naar Berghem. Daardoor is de behoefte ontstaan aan nieuwe
sportfaciliteiten. Op sportpark de Koppelsteeg wordt daarom plaats gemaakt voor een aantal nieuwe ‘vreemde’ sportvelden. Zie de afbeelding.
Geef aan welke nieuwe sporten er vanaf nu beoefend kunnen worden op de Koppelsteeg.

a

b

c

d

a Australian Football

c Lacrosse

b Kaatsen

d (Veld) Hockey
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10.06 Wederopstanding
Zie de nevenstaande cartoon. Iemand won iets.
Wie was dat?

Epke Zonderland

abc

En wat won diegene?

WK 2013 (turnen, rekstok)
10.07 In oranje
Deze voormalige profvoetballers schopten het allen tot in Oranje.
Daarnaast hebben zij nog andere clubkleuren met elkaar gemeen.
Welke twee kleuren zijn dat?

Zwart
Roda JC

Geel
10.08 Logies!

?
1967

1972

1988

1999

...

2010

2013

Hierboven zie je een logisch rijtje met daarin logo’s van voetbalclubs en een jaartal. Er ontbreekt één club
met jaartal. Geef ons (A) de naam van de club en (B) het jaartal.

A Barcelona

abc

B 2009
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10.09 Bergse sporters (deel 2)
Hoe heten onderstaande sporters? Voor – en achternaam graag.

Lysanne Wilkens

abc

Guus Smits

abc

10.10 Hollands glorie
Deze drie plaatsnamen hebben iets met elkaar gemeen.
Ze zijn namelijk het toneel geweest van drie vergelijkbare gebeurtenissen op sportief gebied.
Vul bij iedere plaatsnaam het meest recente jaartal in waarin deze gebeurtenis plaats had.

Orvieto 2011

Giro - Pieter Weening

Gérardmer 2005

Tour de France - Pieter Weening

Burgos 2013

Vuelta - Bauke Mollema
Laatste NL etappeoverwinning in de drie grote rondes
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Verstand op nul
Deze categorie is een beetje anders dan de andere categorieën. Geen ingewikkelde kennisvragen, maar
vijf doe-opdrachten. De titel van deze categorie is enigszins misleidend, want je moet bij deze opdrachten
wel degelijk je verstand gebruiken… Hieronder een paar aandachtspunten:
• Het betreft vijf opdrachten. Dat betekent dat je per opdracht maar liefst 20 punten kunt verdienen.
Da’s gemakkelijk scoren dus!
• Bij enkele opdrachten (11.02 en 11.03) luistert het qua klok heel nauw.
Maak dus op tijd een plannetje wie welke opdracht wanneer gaat uitvoeren.
• Bij de laatste drie opdrachten moet je een filmpje of foto op het bijgeleverde USB-stickje zetten.
Je moet dus nadrukkelijk niet vergeten om dat USB-stickje op het einde van de avond samen met het
kwisboekje in de envelop in te leveren! Hetzelfde geldt uiteraard voor het plastic zakje bij opdracht 11.01.
Wij wensen jullie team heel veel succes met het uitvoeren van deze opdrachten!

11.01 Munten is punten
Nodig: In de envelop tref je een plastic zakje aan met daarop jullie teamnummer.
Dat zakje heb je nodig bij deze opdracht.
Je hebt van die mensen die munten verzamelen. Je hebt ook pastoors die briefgeld
verzamelen, maar dat geheel terzijde. Wij houden het even bij munten. We zijn op
zoek naar 5-eurocent-muntjes. Het land van herkomst maakt niet uit, het gaat ons
om de jaartallen.
Dus keer je portemonnee binnenstebuiten, zoek in alle lades en broekzakken en sprokkel alle 5-eurocentmuntjes die je kunt vinden bij elkaar. Zoek daaruit vervolgens zoveel mogelijk muntjes met verschillende
jaartallen. Stop die muntjes in het plastic zakje en lever dat zakje in, samen met je kwisboekje.
Puntentelling: Ieder 5-eurocent-muntje met een uniek jaartal levert 2 punten op. Met een maximum van 20
punten. Dus als je tien 5-eurocent-muntjes met elk een verschillend jaartal inlevert, verdient jouw team de
maximale score van 20 punten!

11.02 Bij de tijd!
Nodig: Een (telefoon met) digitale fotocamera en een computer waarmee je de gemaakte foto op de USBstick kunt zetten.
Deze opdracht is prachtig in zijn eenvoud. Zorg dat je op 22.45 uur bij het nieuwe gezondheidscentrum voor
op de stoep staat, met een camera in de aanslag. Maak vanuit die positie een digitale foto van de Bergse
kerkklok op het moment dat deze kwart voor elf aangeeft. Geen minuut vroeger en geen minuut later! Zet
de foto op de USB-stick onder het mapje “categorie 11”.
Puntentelling: Ook simpel in zijn eenvoud: een correcte foto levert jouw team 20 punten op.
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11.03 trending?
Nodig: Een werkend twitteraccount.
Iedereen schijnt tegenwoordig te twitteren. Want o, o, o, wat is het toch belangrijk dat de rest van de wereld
weet waar jij mee bezig bent en wat jij allemaal vindt…
Wij willen vanavond aan de rest van de wereld laten weten dat we in Berghem met een mooi evenement
bezig zijn. Daarom vragen we jullie om tussen 22:00 uur en 22:15 uur het volgende twitterbericht een groot
aantal malen de wereld in te sturen:
[boodschap] #DBK2013 #[jullie teamnummer]
Voor de duidelijkheid: je mag zelf een leuke boodschap bedenken. Maar zorg ervoor dat je de #’s correct
invult, zodat de rest van de wereld weet dat het om De Bergse Kwis gaat en wij bij het nakijken kunnen controleren of het berichtje daadwerkelijk van jouw team afkomstig is.
Puntentelling: Ieder twitterberichtje dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet levert 1 punt op. Met een
maximum van 20 punten. Dus als je twintig correcte twitterberichtjes de wereld instuurt, verdient jouw team
de maximale score van 20 punten!

11.04 Wie het shirt past trekke het aan
Nodig: Eén van de hieronder beschreven typisch Bergse shirts, een (telefoon met) digitale fotocamera en
een computer waarmee je de gemaakte foto op de USB-stick kunt zetten.
Er zijn van die T-shirts die je vooral in ons mooie
dorp aantreft. Het officiële thuisshirt van Berghem
Sport is daar een voorbeeld van. Ook het TOB
(Trots Op Berghem) T-shirt is een typisch staaltje
Bergse kledij.
Maar er is in onze ogen één shirt dat de kroon
spant: het beroemde bolletjesshirt met daarop
het gezicht van onze dorpsgenoot Gert-Jan
Theunisse waarin half Berghem in 1989 rondliep.
Wat vragen we van jullie team? Zoek je kledingkast eens goed door en kijk of je er een van
de genoemde shirts tegenkomt. Laat een van
je teamgenoten dat shirt aantrekken, maak er een digitale foto van en zet deze op de USB-stick onder het
mapje “categorie 11”. Dus wij willen slechts 1 foto met 1 van de genoemde shirts.
Let op: niet elk shirt levert evenveel punten op…
Puntentelling: Een Berghem-Sport-shirt levert 10 punten op, een TOB shirt levert 15 punten op en een
bolletjesshirt levert 20 punten op. Zorg voor een duidelijke foto waarop ook het gezicht van je teamgenoot
en de voorkant van dit kwisboekje te zien is!
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Verstand op nul
11.05 Aai want toe breek frie
Nodig:Teamleden die graag in een videoclip acteren, aangevuld met enkele essentiële attributen. En uiteraard een (telefoon met) digitale filmcamera en een computer waarmee je de gemaakte film op de USB-stick
kunt zetten.
Wie zou er nou niet in een echte videoclip willen spelen? Dit is je kans! Op de USB-stick vind
je onder het mapje “categorie 11” een fragment
van een wereldberoemde videoclip. Je voelt hem
al aankomen: speel dit fragment zo goed mogelijk
na. Dus verkleed een van je teamleden als Freddie
Mercury, trek de stofzuiger uit de kast, pak je camera
erbij en draaien maar! Zet het filmpje dat je gemaakt
hebt vervolgens op de USB-stick onder het mapje
“categorie 11”.
Puntentelling: We zijn niet al te zeikerig bij de beoordeling van deze opdracht. Maar voor de zo begeerde 20
punten verwachten wij natuurlijk wel een stukje deugdelijk acteerwerk van jouw team…
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Geheime opdracht (deel 1)
teamnummer

teamnaam

naam

1 Welk televisiespelletje zie je hier?
a

Avro’s Sterrenslag

e

Wie ben ik

i

Expeditie Robinson

b

Waku Waku

f

Ranking the Stars

j

Honeymoon Quiz

c

Het mes op tafel

g

Hints

d

Fort Boyard

h

De Slimste mens

2 Welke film(serie) zie je hier?
a

The Godfather

e

Casablanca

i

Jurassic Park (3)

b

Psycho

f

A few good men

j

Star wars

c

It

g

Spetters

d

Scream

h

Lion King

3 Welk politiek figuur zie je hier?
a

Thatcher

e

Castro

i

Mitterand

b

Merkel

f

Janmaat

j

Reagan

c

Den Uyl

g

Franco

d

Berlusconi

h

Assad

4 Welke sporter zie je hier?
a

Mc Enroe

e

Bolt

i

Zonderland

b

Van Lange

f

Jordan

j

Romario

c

Senna

g

Woods

d

Tyson

h

Sauerbreij

5 Welke presentator zie je hier?
a

Martin Gaus

e

Frank Masmeijer

i

Jaap van Meekren

b

Hans vd Tocht

f

Rolf Wouters

j

Willem Ruis

c

Ron Brandsteder

g

Maartje van Wegen

d

Hennie Stoel

h

Hans Kazan
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Geheime opdracht (deel 2)
6 Welke televisieserie zie je hier?
a

Dallas

e

Airwolf

i

Zonnetje in Huis

b

Baywatch

f

Swiebertje

j

Zeg n’s A

g

Twin Peaks

h

Love Boat

c Medisch Centrum west
d

Sex and the City

7 Welke artiest/band zie je hier?
a

Beyonce

e

Pink

i

BB King

b

Metallica

f

Status Quo

j

Daft Punk

c

Dennie Christian

g

The Kinks

d

De 3 J’s

h

Public Enemy

i

Breivik

j

Lewinsky

Heinz

8 Welk nieuwsmoment zie je hier?
Brand Volendam

a

JFK Dallas

e

b

Kroning WA

f Vuurwerkramp Enschede

c

Paus gekozen

g

Ongeluk Diana

d

Plein van de vrede

h

9/11 Bush

9 Even naar de reclame! Welk merk zie je?
a

KPN

e

Bavaria

i

b

Reaal

f

Gouden Gids

j Centraal Beheer Achmea

c

Rolo

g

Fiat

d

O.B.

h

Calvé

9 Welke kinderserie zie je hier?
a

Alfred J. Kwak

e

Pokemon

i

Snorkels

b

Teletubbies

f

Mega Mindy

j

Klassewerk

c

Troetelberen

g Buurman en Buurman

d

De Berenboot

h

Freggels
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